
 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 40 
 DNE: 18. 4. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 608/2016/MST 

 

NÁZEV: 
 

Změna člena Komise pro sport a volný čas 

 

ANOTACE: 
 
Doplnění člena Komise pro sport a volný čas vzhledem k opakovaným absencím člena komise 
pana P. K. na návrh předsedy komise dle jednacího řádu komisí města. 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města schvaluje k 18. 4. 2016 ukončení členství p. P. K. v Komisi pro sport a volný čas. 
Rada města jmenuje k 18. 4. 2016 členem Komise pro sport a volný čas Bc. J. M. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval:  
 místostarosta města 

Předkládá:  
 místostarosta města 
 

 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  



Název materiálu: 
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 
 
 
Popis 
Předseda komise, na základě Jednacího řádu komisí města Žďáru nad Sázavou, využil svého 
práva dle článku 5, bod 2 a navrhuji výměnu člena komise pro sport a volný čas p. P. K. 
nominovaného za ČSSD, který se jednání komise zúčastnil naposledy 8. zasedání komise dne 
13. 4. 2015, přičemž poslední bylo 19. zasedání. Předseda komise dostal od pana P. K. ústní 
příslib, že pošle svoji rezignaci na členství v komisi, protože aktuálně pracuje mimo Žďár nad 
Sázavou a na jednání se nedostane. Do 13. 4. 2016 neobdrželo vedení města ani předseda 
komise jeho písemnou rezignaci. 
Z tohoto dne 7. 3. 2016 předseda komise oslovil předsedu klubu ČSSD s žádostí o nominaci člena 
do Komise pro sport a volný čas. 
Předseda klubu ČSSD zaslal 13. 4. 2016 panu místostarostovi nominaci nového člena této komise 
– Bc. J. M. 
 
 
Doporučení předkladatele 
Doporučeno ke schválení předloženého návrhu usnesení. 


